Finlands Judoförbundet Rf
Tilläggsskydd i Sportskydd 1.9.2017 - 31.8.2018
Försäkringsnummer 06-121606
Tilläggsskydd, €

För vem?
A

2010 eller tidigare födda

40

B

födda 2011 eller senare

10

Finlands Judoförbunds Rf:s tilläggsskyddsförsäkring är en frivillig tilläggsförsäkring för medlemmar som betalat förbundets medlemsavgift.
En tilläggsskyddsförsäkring höjer medlemmens försäkringsskydd ifråga om vårdkostnader.
Medlemsförsäkring 06-21606 är om det sker en skada primär i fråga om vårdkostnader upp till 5 000 euro, därefter ersätts vårdkostnaderna
ur denna försäkring.

Sportskydd i korthet
Sportskyddet ersätter, när du skadar dig till följd av en plötslig händelse.
Till exempel om akillessenan brister, knäet går ur led eller du får diskbråck i ryggen. En plötslig händelse ska ha inträffat under Sportskyddets
giltighetstid.
• Vårdersättningen är 10 000 € för varje plötslig händelse
Du hittar de läkare som OP samarbetar med på webbplatsen skadehjalpen.op.fi. Närmare information på sidan op.fi och via OPs servicenummer
010 253 0022. Försäkringsvillkor för Sportskydd L1505.

I vilka situationer gäller Sportskyddet?
Sportskyddet gäller för personer i alla åldrar i följande situationer i
anslutning till grenen
• vid match/tävling/turnering
• träning, som är typisk för grenen eller i enlighet med
träningsprogrammet
• på tävlingsresa och hela tiden på utbildnings-, motions- och
träningsläger
samt vid resor till och från dessa såväl i Finland som också utomlands
på högst 3 mån. långa resor.

Sportskyddet är tidsbestämt
Sportskyddet träder i kraft 1.9.2017, när du betalar den under
september 2017. Om du betalar senare, träder den i kraft på
betalningsdagen kl. 24.00 eller från betalningstidpunkten. Bevara
betalningsverifikatet där betalningstidpunkten anges. Sportskyddet
upphör 31.8.2018.

Du har drabbats av en skada – Kan en topportoped vårda dig?
1. Sök dig till vård och ta med ditt FPA-kort. Du hittar de läkare som OP
samarbetar med på webbplatsen skadehjalpen.op.fi. Vid ortopediska
skador rekommenderar vi Pohjola Sjukhus i Helsingfors och
Tammerfors (från 2017 också i Uleåborg och Kuopio, från 2018 i Åbo).
2. På Pohjola Sjukhus behöver du inte använda egna pengar och du
kan göra en ersättningsansökan på en dator på sjukhuset. Du får
ersättningsbeslutet genast.
3. Hos andra läkare som OP samarbetar med betalar du först
läkarkostnaderna själv och gör sedan en ersättningsansökan i OPs
nättjänst eller med OP-mobilen. För att göra en ansökan behöver
du OPs eller en annan banks nätbankskoder och uppgifter om
ersättningsgilla kostnader. Du behöver inte skicka kvitton eller
andra verifikationer, men spara dem ändå i ett halvår – vi kommer
att be om dem vid behov. Du får ersättningsbeslutet per post.

Vilka vård- och undersökningskostnader ersätts?

• vårddagsavgifter på sjukhus
• kostnader för undersökning och behandling av tandskador, ingen
maximal ersättningstid
• kostnader för ortopediskt stöd eller ortopediskt bandage som
behövs på grund av en ersättningsgill skada
• kostnader för fysioterapi som ordinerats av en läkare, högst en vårdperiod på 10 behandlingsgånger per händelse, när den är nödvändig
efter en operations- eller gipsningsbehandling till följd av en skada.
• kostnader för hyra av kryckor eller armbågskryckor
• resekostnader till närmaste vårdinrättning.
Vi förutsätter att undersökningarna och behandlingarna har ordinerats
av läkare och att de följer allmänt accepterad medicinsk praxis och är
nödvändiga för behandlingen av den ersättningsgilla skadan.
När den försäkrades fasta boningsort inte är i Finland och skadan
inträffar i Finland, förutsätter vi, att undersökningen och behandlingen
påbörjas i Finland.

Sportskydd ersätter inte

• belastningssmärtor, -skador eller -sjukdomar; exempelvis
valpsjuka, belastningsfraktur, seninflammationer eller
inflammationer i senornas fästpunkter
• småningom uppkommande smärttillstånd, skador eller sjukdomar
• sjukdomar, exempelvis ledslitage eller inflammationer eller hjärteller andra sjukdomsattacker.
• inkomstbortfall eller andra indirekta förluster
• undersökning och behandling som utförts av en fot-, ergo-,
tal- eller näringsterapeut, psykolog, neuropsykolog, optiker,
kiropraktiker, osteopat, naprapat eller massör eller en inom hälsooch sjukvården yrkesutbildad person som är jämförbar med dessa
• psykoterapi eller därmed jämförbar behandling
• medicinska eller andra hjälpmedel, utrustning eller proteser,
förutom ovan nämnda ortopediskt stöd eller bandage och hyra av
kryckor eller armbågskryckor
• glasögon, hörapparat eller tandprotes även om de gått sönder i
samband med en plötslig händelse
• indirekta kostnader såsom inkvarterings- och måltidskostnader.

Sportskyddet ersätter heltäckande kostnader som du betalat för
Förmånstagare
läkarbesök, läkemedel, undersökningar och operationer i högst tre år:
Vård- och menersättning betalas till den försäkrade.
• undersökning, vård och operation som utförts av en läkare eller en
inom hälso- och sjukvården yrkesutbildad person, för varje plötslig
Förmånstagare till dödsfallsersättningen är den försäkrades anhöriga.
händelse
Förmånstagaren kan ändras genom att meddela det skriftligt till
• kostnader för läkemedelspreparat och sårförband som säljs på
urheiluvakuutukset@op.fi.
apotek
Licensen kan köpas på sidan www.judoliitto.fi eller suomisport.fi
Suomen Judoliitto Ry
www.judoliitto.fi
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